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 تعـهـد تـه ژمــن  یـوخپل 

 بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله

 صاحب هبة اهلل آخند زاده ته!امير المؤمنين مولوي 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

هيله ده چې خپله تاسې، ملګري، مجاهدین او ټول انصار وروڼه مو د اهلل تعـالى هـه   

فضل او مهربانى سره هه دنيا او آخرت دواړو كې سرلوړي او بریالي اوسى، هه هغه څه مـوال   

مو ددواړو جهانو له شر او ناخوالو هه امن او امان كـې  شه چې اهلل یې خوښوي ، اهلل تعالى  بر

 وساته.

سف سره مو خبر ترالسه كړ چې مونږ، اسالمي نړۍ ، مجاهـدینو،  أهه ډیره خواشينې او ت

ختـر محمـد منصـور    امهاجرینو، او داسالم سنګر كې ناستو مالتړلو خپل مشر شهيد امير مال 

 اهلل او ونغاړي، ړی دخپل رحمت هه هراخه لمن كېوله السه وركړ، اهلل تعالى دنوم رحمه اهلل 

 لـه  نـه  چې كړي یوځای كې حال داسې هه كې فردو  جنت هه سره ينوموړ له مونږ دې تعالى

 مو هم الره بدله كړې وي. نه او وو، مخ سره سپكې

مير او الرښود هه صفت  له مونږ جال شو چې ټول عمر انوموړی دمجاهدینو دیوه داسې 

وو، مجاهد وو، هه سنګر كې تر هغه مالتړلى ناست وو چـې بـارخره د بریـد رو    هه حق ثابت 

صليبيانو دبمبار هه هایله كې هه سرو وینو رنګ شهيد له خپل هالونكي رب سره یوځای شـو، او  

دمجاهد یوازینۍ هيله، هغه لوړه مرتبه  یې تر السه كړه چې داهلل تعالى هه الره كې شـهادت  

 نوميږي.

 هغـوی د  روسانو او د تبه یې داسې تر السه كړه چې ټول عمر یې لومړی ددغه لوړه مر

 وډا يانو، او بيا یې دامریكي صليبيانو او دهغوی  د ملګرو هه خالف جهاد كې تېر كړ، عمر یې 
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ده ټولو امير مال محمد عمر رحمه اهلل تر څنګ دامر بالمعروف او نهى عن المنكر هه  زمونږ او د

تيري، ظلم او  چې افغانستا یې هر مسلمانانو د هر هغه یې جهاد ته ادامه وركړالر كې تېر كړ، ت

شـر او   فساد له منكراتو څخه وژغوره، هغه هه داسې حال كې خپل هالونكي رب ته ورغى چې د

ټينګښت هه الره كې كلكه مبارزه وكـړه چـې    اسالمي امارت د فساد، او هغه چا  هه خالف یې د

بې اسرې مهاجرینو هه دفاع كـې تيـر    غرب هلورلي وو، هغه خپل عمر دځانونه یې هه شرق یا 

مال محمد عمر رحمه اهلل تر څنګ كلـ  ودریـد،    امير  زمونږ د ده او  كړ، هه ډیره زړورتيا سره د

ویې نه منله چې كوم مسلمان دې كافر ته وسپاري، دصليبي برید هه مخكې چې غوښتل یې هه 

یې اعالن كړه چـې   آواز   یوه لوړ غره هه څېر ودرید، هه لوړ كه دوړاندې یې سر ښكته كړي هه كل

بل هېڅ ځواک هه وړاندې كه یې سر اوالد، مال ، ټول مل  او  دینا هم  یوازې له یوه اهلل هرته د

غيرت یوه داسې لویه بېلګه تر شا هرېښوده چې  نه ښكته كوي، هه دغه كړنه سره یې د ځي سر

 نانو تاریخ ال څه چې دټول آزاد بشریت تاریخ هرې ویاړي.  امسلم د

خپل ټول عمر  یوه ورځ هم هه كابل كـې هـه شـته    رحمه اهلل ختر محمد منصور امال 

اشـغالګرو   اسالمي هېواد د  وډا ي حكومت اعتراف ونكړ، ټينګار یې درلود چې دغه حكومت د

عمر هـه اسـالمي    خپل ډول هغه صليبيانو هه ال  جوړ شوی یو السپوڅى حكومت دی، همدا

 ټـو او ښـېګ و هـه     هغـوی د  چارو سمبالولو، او د خپلو ملګرو هه الرښوونه، د ننه د امارت د

 مراعاتولو كې تېر كړ.

بيا وروسته له دغه ډول ټول عمر هجرت، جهاد، مبارزې، امـر بـالمعروف نهـى عـن     

 تعالى دشهيد هه تو ه ـ لكـه   كل  درېدو وروسته اهلل باطل او خيانت هه وړاندې د المنكر، د

څنګه چې مونږ  ومان كوو ـ غوره كړ، نو مونږ له تعالى څخه غواړو چې نوموړی هم همداسې  

ِنَ    یو څوک وي چې هه هلكه یې وایـي   ِِ ِنونيز نوُُا  ُُ َِ ِكِ  َزَْواز َْ ( ِكِ 139َواَل ََتِنُوا  َواَل َحزََُُوا  َونَُوُُُا  
ُُاز  َووحز ف ََوَدو ز  و َِنُوا ز َو وَ  ََيزَسسز َُ  ْ وِا َو   ََْا  ْْ و َِ َوِْواَوَّز َ  ْن ود َد اَوو ز َُ َوِكْزوَي  ْ  ودُ  ُُوَ  ِوَُ ُ ِخوَا َِوَّ   ْزَدوازَ   َووحز ف ِْلوزُْو

َ وودِِْ َ    َُ الَ اُِوولن  ْ ُُاز ُهووَاَ  ا َو ْْ وو وون وودَِحِ 140ِِ َُ َِ  ْز َِنُووا ز َوََيزَصوو َُ  ْ ووِا َو   ( نَ ز 141َو  ( َوِْووُاَ ْصَ   ْْ وو
ََْا  ْص دِاحِ َو﴾. ُُاز َو َوَّز ن َُ  ْ ِا َو َجدَهُ و ز ِِ َِْا  ْْ  َن َة َوَْ  د  َوَّز ُخُْا ز  ْلز  َحِسبزُُاز نَِ َك ز
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ژباړه  مه سستيږئ، مه غمګينږئ، همدا تاسې لوړ یاست، كه مؤمنان وی، كـه یـو څـه    

رو ته هم همداسې كړاو رسـېدلى وو، دا  ټپونه او كړاو درته ورسيد نو له تاسې وړاندې هغه نو

دوخت ترخه اوخواږه دي چې دخلكو تر لمنځ یې ددې لپاره اړوو را اړوو چې اهلل تعـالى هغـه   

څوک معلوم كړي چې ایمان لري، او له تاسې شهيدان واخلي، اهلل تعالى ظالم قوم نه خوښوي، 

اړوي رااړوي چې مؤمنان ښـه سـره   لپاره اهلل تعالى دخلكو تر لمنځ دوخت ترخې او خوږې  ددې

چڼ وهي، ویې آزمویي، او كافران هالک كړي. آیا تاسې داسې   ئ چې جنت ته ننوزی خـو اهلل  

تعالى دې هه تاسې كې هغه  څوک نه وي معلوم كړي چې جهاد كوي؟ اهلل تعالى خو ددې لپاره 

 م كړي. زمانې ترخې او خوږې اړوي را اړوي چې صابران معلو خلكو تر لمنځ د د

 زمونږ هه مهاجر مجاهد، هه معروف امر كوونكى له بدیو منعه كـوونكي د  اهلل تعالى د

تر خمبارزې هه سردار شهيد امير ـ لكه څرنګه یې چې مونږ   و ـ مال ا   ظلم او فساد هه خالف د

 رحم وكړي.رحمه اهلل محمد منصور 

ر ته ځانونه سپارو، له بلې هغه تقدی اهلل هه هریكړو خوښ یو، د كه مونږ له یوې خوا د

هيغمبر صلى اهلل عليه وسـلم هـه    خوا له اهلل تعالى څخه غواړو چې مونږ ته هه حق، دین، د

 ثابت هاته كېدو توفيق را هه برخه كړي. جهاد هه الره د سنتو، د

دې لپاره چې هه خپلو تېرو شهيد شوو  دير هه تو ه ــام دډلې  قاعدة الجهاد د نو زه د

اسالم زمری اسامه بن الدن،  لكه زمونږ امير د اهلل تعالى د هه ټول ورحميږي الرښوونكو وروڼو

أبو   الليبي ، أبو مصعب الزرقاوی، أبوحمزة المهاجر، مصطفى أبواليزید، أبو الليث، عطية اهلل

تـړ  مال اسالمي امارت د او جهادي ټولو ریښتينو مشایخو هسې مو اقتداء كړې وي د یحيى الليبي

بيا راژونـدي   تګالرې د شيخ اسامه بن الدن رحمه اهلل د بلنې لپاره د هه موخه د اسالمي امت د

 داو جهاد الره دوام ومـومي،   دې لپاره تاسې ته خپل بيعت وړاندې كوم چې د كول هه بنسټ د

 مجاهدینو د صف یوالى وساتل شي.

 هغـوی د   عليه وسـلم او د هيغمبر صلى اهلل كتاب، د اهلل تعالى د زه له تاسې سره د

 سنتو هه سر بيعت كوم. راشدو خلفاوو د

له تاسې سره ددې لپاره بيعت كوم چې هه اسالمي نړۍ كې شریعت هلى شي ، شـریعت  

حاكم واوسي نه چې محكوم وی، قائد وي نه چې دبل تر ال  الندې وي، هيڅ حاكميـت هـرې   

 برالسى نه وي، هېڅ مرجعيت یې ونه ننګوي.
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هریكړون او بېـزاری   حكم، نظام،قانون، هروتوكول، اتفاق، او ميثاق سره د د هر هغه

شریعت خالف وي، كه هغه داسالمي هېوادونو دننه وي  هه سر له تاسې سره بيعت كوو چې د

یا بهر، كه هغه  وندونه وي یا ټولنې، هيئتونه او دمللي متحد هه  ډون نورې مؤسسې چـې  

 ي.داسالمي شریعت سره هه ټكر كې د

له كاشغر نيولي تر اندلسه، له قفقاز نيولي آن تر صومال او منځنۍ افریقا، له كشميره 

ينه نيولي آن تر كابل، سمرقند او بخارا هورې داسالمي نړۍ دغصب پنيولي بيا تر قدسه، له فل

 شوې خاورې دهرې لوېشتې دآزادۍ هه سر له تاسې سره بيعت كوم.

له تاسې سره بيعت كوم چې شریعت یې بدل كړی،  جهاد هه سر هغه چارواكو سره د د 

شریعت هرېكړې یې شاته هرېښې، كفـري هرېكـړې یـې هـر      هه اسالمي خاوره مسلط شوي ، د

ارتـداد او السـپوڅۍ هغـه     مسلمانانو الزمې كړې، فساد یې خپور كړی، هر مسلمانانو یـې د 

بـولي، اسـالمي    چې شریعت خوار   ي، كفري فلسـفې او عقائـد لـوړ    ينظامونه مسلط كړ

 هېوادونه او مالي سرچينې یې دښمن ته سپاري.

خپل و  سـره   بيعت كوم. دسره هر ځای دبېوزلو مسلمانانو دمرستې لپاره له تاسې 

دفاع  بيعت كوم. داسالمي امارت د سره امر بالمعروف او نهى عن المنكر هه سر له تاسې سم د

سـنتو   كتاب او هيغمبر صلى اهلل وسلم د د اهلل بيعت كوم چې دسره هه سر تر هغه له تاسې 

 هه رڼا كې مو الرښوونه كوي.

تحقق هه سر له تاسې سره بيعـت   داسې اسالمي خالفت د نبوت دتګالرې سره سم د د

غوراوي او خوښې هه هایله كې رالمنځ ته شي، عدل خپور كړي، شورا تـه   مسلمانو د كوم چې د

جهـاد جنـډه    وباسي، هر چاته خپل حق وسپاري، د ظلم ریښې وده وركړي، أمن تأمين كړي، د

 اوچته كړي.

دهورته ټولو یاد شوو شيانو هه سر له تاسې سره بيعت كوم، هه هره نيكـه معروفـه   

خپل و  سره سم مو هر وخت هه خوږو او ترخـو، هـه    زړه هه غوږو اورم، د چاره كې موخبره د

غواړم چې مونږ ته هه هورته یاد شـوو  سانۍ كې اطاعت كوم.نو له اهلل تعالى څخه آسختې او 

 دستونزو هه هورته كولو كې مرسته وكړي. قيادت  وفا هه الره ، او له تاسې سره د ټكو د

مولوي هبة اهلل صاحب اهلل تعالى مو هه خپل حفظ او امان  نزمونږ بادار امير المؤمني

ميـر  امير المؤمنين مـال محمـدعمر او   امخكينيو دواړه سلفو هر یوه  كې وساته، تاسې او ستا
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 روسـانو او د  ختر محمد منصور رحمهما اهلل او اسالمى امارت ته اهلل تعـالى د االمؤمنين مال 

السپوڅو مرستندویانو هه خالف دجهاد  شرف او عزت هه برخه كړ، بيا اهلل تعالى هه  هغوی د

لومړي ځـل   نګېدو وروسته دعثماني خالفت له ړ دې جو ه كړی چې د خپل فضل او كرم سره د

لپاره لومړی شرعي هسې امارت جوړ كړی چې د نړۍ هه كچه له هغې هرته بـل داسـې شـرعي    

كېـدو لپـاره نومـوړي     يشریعت دهل امر بالمعروف او نهى عن المنكر، او د امارت نه وو، نو د

ـ    امارت هه جهاد هيل وكړ، ټولو تونولي او مجاهدینو او مهاجرینو یې هه نومـوړي الره كـې ریښ

اخالص هه خپلو ستر و وليد، ځكه یې یبعت ورسره وكړ، مجدد امام اسامه بن الدن رحمه اهلل 

هم ورسره بيعت وكړ، او نور مسلمانان یې هم دامارت بيعت ته راوبلل، اعالن یې كړه چـې دا  

یو لوی عظمى بيعت دی، نو هه نوموړي بيعت كې ټول هغه كسان شامل شول چې له اسـامه  

 دن او قاعدة الجهاد ډلې سره یې بيعت درلود.بن ال

دې شرف هم درهه برخه كړ چې دصليبي برید هه وړاندې كل   بيا اهلل تعالى تاسې ته د

 دوی د دفاع او ساتنې شرف مو هـم هـه برخـه شـو، د     ودریږی، دخپلو مهاجرو وروڼو څخه د

یـوازې هغـه    كـړل، دا خـو   ساتنې هه الره كې مو مل ، وا ې، ځانونه او مالونه ټول نذرانـه  

 فضيلت دی چې اهلل تعالى یې هغه چاته هېرزو كوي چې خوښه یې شي.

یوه داسې نړیوال یرغل سره مخ دي چـې غـواړي    ستاسې مسلمان وروڼه او زامن نن د

قفقاز له څوكو نيـولې آن تـر مينځنـې     داسالم  جرړې وباسي، له كاشغره نيولي تر طنجې، د

دغه ډول  دوی ټول له دې سره سره چې د و تر لمنځ فساد خپروي، نوافریقې  هورې دمسلمانان

اسالم دیوې سترې دفاعي قال هه ستر ه  مظالمو او مصيبتونو سره مخ دي اسالمي امارت ته د

مسلمانانو هناه ځای   ي، نو تاسې له قادر او توانا اهلل تعالى مرسته وغواړئ، او   وري، هغه د

 اسې جوړ شې چې هغوی یې   ي.انګېرنې سره سم همد ددوي د

 دهر چا دچارو عظمت دهغه د هوډمنۍ هه اندازه وي   

 دهرچا دچارې نيكې دهغه دنېكى هه اندازه وي                                          

 كوچنې ته خپلې كوچنۍ كوچنۍ چارې تر نظر لویي برېښي

 خو دلویانو له انده خپلې لویې لویې چارې هم وړې ښكاري.                                    

شریعت هـه هلـي كولـو، داهلل     هه های كې له اهلل تعالى غواړم چې هه خپل اطاعت، د

لت نور هـم لـوړ   زسره هه جهاد مو من هغه ددښمنانو دوستانو هه مرسته كولو،  او د تعالى د



 تعـهـد تـه ژمــن  یـوخپل  
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لګيو څخه ډكړي، مونږ ستاسې عسكریو، مرستنه مو كوو، او ځانونه ستاسې له عسكري نظامي 

 لګى   و.ډیو 

ود    اهلل تعالى هه رښتيا وایي  َُ َجزَحج  ََ َعزََّوه ْ و ِِ  ْْ و ووز َحازواُل ال َازَُِسوُل 2﴿َوَِوو  َوُ و ِِ َُ ( َو َوحززُ زو
 َِ َََْو   ْْ و َُ﴾َوَِو  َوَُوَاُ هز  وُب ژباړه  څوک چې له اهلل تعالى وویریږي، اهلل تعالى هغه تـه   .ََوُاوَا َحسز

دخالصون الره هيدا كوي، او له هسې الرو روزي وركوي چې هه  ومان كې یې هم نـه را رځـي،   

 څوک چې هه اهلل تعالى توكل او بروسه كړي نو همدی یې بس دی.

 

    

 سـتاسـو ورور 

 ایمن الظواهري

 اد د تنظيم اميرد قاعدة الجه

 ۲۰شعبان//۱۴۳۷

 

 


